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De schatten van kennis 

Door: Justin Johnson 

Met gemakkelijke toegang tot 's werelds informatie via internet is het gemakkelijk om je overweldigd 

te voelen door de massa aan kennis die er is. Het is vernederend om te beseffen dat er nu meer blogs 

dan boeken in de wereld zijn. Stel je voor dat Google de collectieve gedachten van de mensheid 

doorzoekt: een enge gedachte. 

Hoewel iedereen toegang heeft tot de informatie, kan niet één van ons alles absorberen. Industrieën 

hebben zich gevormd rond nichespecialisaties waar mensen hun hele leven wijden aan het 

onderzoeken en schrijven over afzonderlijke organismen, ideeën of plaatsen. 

Echter, hoe meer we leren, hoe meer we beseffen wat we nog moeten ontdekken. 

 

Uitstekende kennis 

Maar ondanks de bibliotheken met informatie, is de kennis van de wereld bezoedeld in vergelijking 

met de glinsterende schat van de kennis die in Christus is. De kennis van Christus is meer waard dan 

enig onderwijs aan welke universiteit dan ook. 

“Fil. 3:8: Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van 

Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, 

opdat ik Christus moge gewinnen. 

Het is de kennis van Christus die waardevoller was dan al Paulus zijn aardse onderwijs en wereldse 

wijsheid, zie 1 Kor 1:20:  

“Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de 

wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt? 

Hoewel we informatie van de wereld leren, komt de superieure kennis van de waarheid alleen van 

Jezus Christus. 

“Kol. 2:3: In Denwelken al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. 

 

De schat 

Wat is het uiteindelijke nut van de kennis van de natuurwetenschap als we de Schepper niet begrijpen? 

Wat is het uiteindelijke nut van de sociale wetenschap als we de persoon van God niet begrijpen? 

Wat is het uiteindelijke nut van de medische wetenschap als we het eeuwige leven niet begrijpen? 

Wat is het uiteindelijke doel van de studie van gerechtigheid en regeringen als we de aard van de mens 

en zijn behoefte aan het evangelie van genade niet begrijpen? 

 

Al deze vakgebieden, in feite elk vakgebied wordt gekroond door de juwelen van de kennis van 

Christus. Inderdaad, de kennis van Christus heeft invloed op alle dingen. 
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Het is gemakkelijk, te midden van lawines van kennis uit de wereld, om te denken dat we het evangelie 

kunnen aanvullen met andere methoden van geestelijke verlichting. Maar door dit te doen, beroven 

we onszelf van de rijkdommen die alleen in Christus te vinden zijn, zie Kol 2:18: 

“Dat dan niemand u overheerse naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in 

hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleses; 

Kroonjuwelen verheerlijken het hoofd waarop ze aanwezig zijn, en ons Hoofd is Jezus Christus. We 

vinden de schatten van kennis in hem. 

 


